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ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Procedimento Investigatório Criminal 
(pic-mp) nº 2019139-06.2020.8.26.0000, da Comarca de Campo Limpo Paulista, em que é 
denunciante MINISTÉRIO PÚBLICO DO EST. DE SP, é denunciado ROBERTO 
ANTONIO JAPIM DE ANDRADE (PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CAMPO LIMPO 
PAULISTA).

ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9ª Câmara de Direito Criminal 
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: rejeitada as 
preliminares, RECEBERAM a denúncia ofertada em face de Roberto Antônio Japim 
de Andrade (Prefeito de Campo Limpo Paulista), como incurso  no artigo 1º, inciso II 
do Decreto-lei n.º 201/67, por diversas vezes, na forma do 29 e 71, ambos do Código 
Penal, providenciando-se a citação do acusado, nos termos do art. 8º da Lei n. 
8.038/90, c.c. o art. 400 do Código de Processo Penal. V.U., de conformidade com o voto 
do relator, que integra este acórdão.

O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO COELHO 
(Presidente) e ANDRADE SAMPAIO.

São Paulo, 24 de julho de 2020.

SILMAR FERNANDES
Relator

Assinatura Eletrônica
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Apelação     nº 2019139-06.2020.8.26.0000

Voto            nº 17.955 - Digital

Denunciante:  Ministério Público do Estado de São Paulo

Denunciado:      Roberto Antônio Japim de Andrade (Prefeito 

de Campo Limpo Paulista)

Procedimento Investigatório Criminal. Artigos 1º, inciso II do 
Decreto-lei n.º 201/67, por diversas vezes, na forma do 29 e 71, 
ambos do Código Penal Procedimento investigativo regular e 
realizado dentro das competências do Ministério Público. 
Inépcia da denúncia não caracterizada. Inicial acusatória que 
observa todos os requisitos previstos pelo art. 41 do CPP. Fatos 
narrados de forma condizente ao acervo documental carreado. 
Indícios de autoria verificados. Justa causa à persecução penal 
reconhecida. Atipicidade inocorrente. Fatos típicos narrados, 
com prova documental. Análise aprofundada incabível nesta 
sede. Teses a serem analisadas em instrução processual, sob o 
crivo do contraditório. Recebimento da denúncia necessário. 
RECEBIMENTO DENÚNCIA.

1. Trata-se de denúncia formulada em face do 

Sr. Prefeito de Campo Limpo Paulista, Roberto Antônio Japim de 

Andrade, por infração ao artigo 1º, inciso II do Decreto-lei n.º 201/67, 

por diversas vezes, na forma do 29 e 71, ambos do Código Penal.

Isto porque, em suma, que no período de 02 de 

janeiro de 2017 até o final do ano de 2018, de forma continuada, na 

cidade de Campo Limpo Paulista, Roberto Antônio Japim De Andrade, na 

qualidade de prefeito municipal, utilizou-se, indevidamente, em proveito 

próprio, de serviços públicos. Nas mesmas circunstâncias de tempo e 

local, Tereza Cristina Carignato Censi de Andrade, Pedro Camilo de Souza 

e Donizeti da Silva concorreram, de qualquer forma, para a prática do 
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crime descrito no parágrafo anterior.

Narra a denúncia que Roberto Antônio Japim 

de Andrade foi eleito prefeito de Campo Limpo Paulista para o 

quadriênio 2017/2020, é casado com Tereza Cristina Carignato Censi de 

Andrade e possuem um filho em comum. Tereza Cristina não dirige 

veículo automotor e foi nomeada presidente do fundo social de 

solidariedade. Diante disso e aproveitando da sua condição de prefeito, 

Roberto Antônio nomeou Pedro Camilo de Souza e Donizeti da Silva, 

apesar de ambos contarem com demissões anteriores do serviço público, 

para ocupar cargos em comissão. Pedro Camilo de Souza foi nomeado 

para ocupar o cargo de assessor de coordenador III e Donizeti da Silva 

para o cargo de coordenador de desenvolvimento. Ocorre que essas 

nomeações, na verdade, serviram apenas para maquiar a real atividade 

de ambos. Bem assim, Roberto Antônio, utilizando-se da sua condição de 

prefeito e tendo o domínio sobre o fato, nomeou os dois para ocuparem 

esses cargos públicos, mas na realidade, eles prestavam serviços 

particulares para Roberto Antônio e Tereza Cristina.

Consta ainda que Pedro Camilo de Souza e 

Donizeti da Silva prestavam serviços particulares para Roberto Antônio e 

Tereza Cristina, mas eram remunerados com o dinheiro do erário de 

Campo Limpo Paulista. Essa situação perdurou desde o primeiro dia útil 

do mandato de Roberto, 02 de janeiro de 2017 (data das portarias de 

nomeação de ambos) até ao menos o final do ano de 2018, de forma 

contínua e diária. Esses trabalhos particulares prestados por Pedro e 

Donizeti para Roberto Antônio e família, consistiram em realizar 
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atividades de segurança (Pedro foi expulso da Polícia Militar e Donizeti 

foi demitido da Guarda Municipal de Campo Limpo Paulista) e motorista, 

esta última principalmente para Tereza Cristina em razão dela não dirigir 

veículo automotor. As atividades particulares realizadas por ambos em 

prol de Roberto Antônio e Tereza Cristina foram visualizadas por 

testemunhas ouvidas ao longo da investigação, conforme depoimentos 

prestados por Patrício Guilherme Alves Barreto, Daiane Ferreira da Silva 

Campos, Pedro Joel da Silva, Eduardo Rodrigues, Zeferino Luiz Filho, 

Simone Tavares e Rosângela de Cássia Ferreira. Além disso, Pedro e 

Donizeti foram fotografados em locais públicos realizando essas 

atividades particulares. Não bastasse, Roberto Antônio e Tereza Cristina 

residem em um condomínio horizontal dotado de portaria, sendo que 

Roberto Antônio e Tereza cadastraram Pedro e Donizeti na portaria do 

condomínio como motoristas e que estavam autorizados a ingressar no 

local. 

Por fim, a evidenciar que Pedro e Donizeti 

realizavam atividades particulares, mas eram remunerados com dinheiro 

público, a folha de ponto de ambos SEMPRE indicou o mesmo horário de 

chegada e o mesmo horário de saída. Tais documentos apontaram que os 

dois SEMPRE chegaram às 08h00 e saíram às 17h00, ou seja, nunca 

chegaram um minuto antes, nunca se atrasaram, nunca trabalharam um 

minuto a mais, demonstrativo de que a folha de ponto era apenas formal 

e de funcionários exemplares, apesar de ambos terem sido demitidos 

anteriormente do serviço público. Dessa maneira e com essas condutas, 

Roberto Antônio utilizou-se, indevidamente, em proveito próprio, dos 

serviços públicos supostamente prestados por Pedro e Donizeti, 
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caracterizando o delito de peculato de uso; Tereza Cristina, sabedora de 

que Pedro e Donizeti eram remunerados com o dinheiro público, foi 

beneficiada com a conduta de Roberto Antônio e concorreu para a 

prática delitiva; e, por fim, Pedro e Donizeti, ex-servidores públicos 

ligados à segurança pública, eram remunerados com o dinheiro público 

para prestar serviços particulares para os demais denunciados. Pesquisas 

realizadas no sistema SINESP/INFOSEG (com informações disponíveis 

até o ano exercício de 2018) indicaram que Pedro e Donizeti mantiveram 

vínculo com a prefeitura de Campo Limpo Paulista de 2017 a 2018, de 

forma ininterrupta. As mesmas pesquisas indicaram que Pedro percebia 

o salário mensal médio de R$ 2.688,95 e Donizeti o valor de R$ 3.652,86. 

Assim, considerando que nos dois anos (24 meses) de vínculo público 

prestando serviços particulares, além de computados dois 13º salários, 

totalizando 26 pagamentos de salários, o prejuízo causado ao erário de 

Campo Limpo Paulista foi de R$ 69.912,70 (26 x R$ 2.688,95) em relação 

a Pedro, e de R$ 94.974,36 (26 x R$ 3.652,86) em relação a Donizeti, 

totalizando R$ 164.887,06.

Desmembrados os autos com relação aos 

corréus (fls. 664), o denunciado foi notificado a apresentar resposta à 

acusação (fls. 669/671). 

Às fls. 673/689 pleiteia-se a rejeição da 

denúncia ou que o denunciado seja absolvido sumariamente, alegando 

falta de interesse de agir, atipicidade da conduta, ausência de justa causa. 

O d. patrono apresentou complementação às fls. 1.022/1.031 postulando 

o reconhecimento da inépcia da denúncia, bem como a nulidade do 
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procedimento investigatório criminal e, ainda, seja negado o pedido de 

afastamento cautelar do acusado, ante a ausência dos requisitos legais.

Os autos foram encaminhados à d. 

Procuradoria de Justiça que, em seu parecer, pugna pelo recebimento da 

peça inaugural (fls. 1.087/1.102), 

É o relatório. 

2. De início ressalto que não há qualquer 

irregularidade na condução do Procedimento Investigativo promovido 

pelo Parquet, que tem poder constitucional para tanto.

Ademais, para que o moderno processo penal 

consolida a regra matriz pás de nullitè sans grief, exigindo, pois, que o ato 

processual a ser declarado nulo tenha causado, efetivamente, prejuízo às 

partes e, de algum modo, tenha influenciado negativamente na apuração 

da verdade substancial ou decisão da lide penal, nos termos dos artigos 

563 e 566, ambos do Código de Processo Penal, o que não se verificou, in 

casu. 

Inexistindo, portanto, qualquer violação 

constitucional no referido procedimento, que se demonstra regular e 

bastante à caracterização dos indícios de autoria. Daí porque não haver 

que se falar, ademais, em inépcia da denúncia. 

Isto porque, absolutamente nenhum vício 

desponta daquela peça inaugural, eis que contém todos os requisitos 
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constantes do art. 41, do Código de Processo Penal. O que se verifica pela 

simples leitura.

Ou seja, a exordial acusatória preenche os 

requisitos do artigo 41 do Código de Processo Penal, descrevendo de 

forma clara o fato criminoso, suas circunstâncias e o suposto autor, 

possibilitando ao denunciado defender-se dos fatos que lhe são 

imputados  e não da eventual capitulação destes  exercendo seu direito 

constitucional à ampla defesa, e permitindo ao julgador que exerça um 

juízo valorativo, não havendo falar-se, pois, em precariedade da inicial 

acusatória.  

Nesse sentido, assente a jurisprudência. Confira-

se:

Não há falar em inépcia da denúncia desde que esta 
contenha "quantum satis", os necessários 
esclarecimentos de forma a possibilitar aos acusados 
conhecimento pleno do fato delituoso que lhes é 
imputado, permitindo-lhes ampla defesa e fornecendo ao 
julgador elementos para um juízo de valor (STJ - HC 
1.194-5 - Rel. Flaquer Scartezzini - RT 689/402).

“Denúncia - Inépcia - Inocorrência  Peça que contém a 
descrição precisa dos fatos, esclarecendo a conduta 
delituosa do acusado, permitindo-lhe o exercício da 
defesa - Ordem denegada” (JTJ 210/305).

Importante ressaltar, ainda, que na denúncia 

não cabe análise aprofundada do mérito, sendo fase de mera 

admissibilidade da ação penal, como já decidiu o Supremo Tribunal 

Federal: “não se declara inepta a denúncia cujo teor permite o exercício do 
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direito do contraditório e o da ampla defesa” (HC 100968-ES, 1ª Turma, 

Rel. Min. Ricardo Lewandowski, j. 18.05.2010).

Ademais, mesmo que houvesse capitulação 

errônea, poderá o magistrado, à luz do artigo 383 do Código de Processo 

Penal, atribuir definição jurídica diversa, sem modificar a descrição dos 

fatos presentes na inicial. 

Portanto, nenhuma mácula padece o presente 

procedimento investigatório.

Demais disso, na questão de fundo que se 

permite analisar nesta sede, não há que se falar em ausência de justa 

causa para a ação penal. 

Como dito acima, a denúncia descreve fato 

típico e está lastreada em documentações trazidas aos autos, havendo 

ainda indícios de autoria. Afinal, típica a conduta narrada na peça 

inaugural, devidamente acompanhada de lastro probatório material que 

sustenta, portanto, a necessidade da persecução penal. 

Ademais, como é cediço, neste momento vigora 

o princípio in dubio pro societate, de modo que a documentação 

encartada aos autos não rechaça os fatos imputados ao denunciado sem 

análise aprofundada de provas, circunstância esta descabida neste 

momento. 

Portanto, o recebimento da denúncia se faz 
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necessário. 

Confira-se, a propósito, o entendimento do C. 

Superior Tribunal de Justiça:

“HABEAS CORPUS. PENAL. CRIME CONTRA AS 
TELECOMUNICAÇÕES. ART. 183 DA LEI N. 9.472/1997. 
PREFEITO MUNICIPAL. INSTALAÇÃO DE ANTENA DE 
RETRANSMISSÃO DE SINAL DE TELEVISÃO. 
ATIPICIDADE DA CONDUTA. INEXISTÊNCIA. PRESENÇA 
DE JUSTA CAUSA. INQUÉRITO POLICIAL. EVENTUAIS 
NULIDADES QUE NÃO AFETAM A AÇÃO PENAL. 
DESCLASSIFICAÇÃO. INSIGNIFICÂNCIA. ANÁLISE. 
MOMENTO E VIA PROCESSUAIS INADEQUADOS. 1. Se a 
denúncia descreve a existência, em tese, de fato 
típico, acompanhada de indícios de autoria, há justa 
causa que autoriza o prosseguimento da ação penal, 
pois, nessa fase, vigora o in dubio pro societate. 
Ressalva do entendimento do Relator, que, no ponto, 
ficou vencido.2. O Pretório Excelso tem entendido que 
não há que se falar em trancamento do inquérito 
policial instaurado contra prefeito municipal, por serem 
nulos todos os atos naquele praticados, e sim em 
remessa dos autos do procedimento administrativo 
investigatório, à e. Corte competente para processar e 
julgar a ação penal, o que, in casu, já ocorreu por 
determinação do própria e. Corte a quo (RHC n. 
15.979/CE, Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, DJe 
28/6/2004) (...)” (HC 219.625/SP, Rel. Min. SEBASTIÃO 
REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, j. aos 21.nov.2013, DJe 
19.dez.2013). grifei.

No mais, o fato de o inquérito civil ter sido 

arquivado, não constitui óbice ao ajuizamento da presente ação penal, 

porquanto, como é cediço, as esferas civil, administrativa e penal são 

independentes.

Não bastasse, como alertou o d. Procurador de 

Justiça: importante consignar que o referido inquérito civil, em consulta ao 
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sistema interno do Ministério Público (SIS), foi desarquivado a partir da 

oferta da presente ação penal (fls. 1.090).

No que tange ao pleito de ilicitude do 

procedimento e nulidade das provas nele constantes, face a ausência de 

autorização e/ou supervisão desta Corte para instauração e condução 

das investigações, tem-se que não vinga no nosso ordenamento jurídico 

nenhum dispositivo que condicione a deflagração de qualquer 

investigação criminal contra prefeito à autorização do Poder Judiciário, 

bem como inexiste regra que imponha algum tipo de fiscalização, 

supervisão ou acompanhamento de atos e diligências investigatórias pelo 

órgão mencionado.

Nesse sentido:

Repercussão geral. Recurso extraordinário 
representativo da controvérsia. Constitucional. 
Separação dos poderes. Penal e processual penal. 
Poderes de investigação do Ministério Público. 2. 
Questão de ordem arguida pelo réu, ora recorrente. 
Adiamento do julgamento para colheita de parecer do 
Procurador-Geral da República. Substituição do parecer 
por sustentação oral, com a concordância do Ministério 
Público. Indeferimento. Maioria. 3. Questão de ordem 
levantada pelo Procurador Geral da República. 
Possibilidade de o Ministério Público de estado membro 
promover sustentação oral no Supremo. O Procurador-
Geral da República não dispõe de poder de ingerência na 
esfera orgânica do Parquet estadual, pois lhe incumbe, 
unicamente, por expressa definição constitucional (art. 
128, § 1º), a Chefia do Ministério Público da União. O 
Ministério Público de estado-membro não está 
vinculado, nem subordinado, no plano processual, 
administrativo e/ou institucional, à Chefia do Ministério 
Público da União, o que lhe confere ampla possibilidade 
de postular, autonomamente, perante o Supremo 
Tribunal Federal, em recursos e processos nos quais o 
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próprio Ministério Público estadual seja um dos sujeitos 
da relação processual. Questão de ordem resolvida no 
sentido de assegurar ao Ministério Público estadual a 
prerrogativa de sustentar suas razões da tribuna. 
Maioria. 4. Questão constitucional com repercussão 
geral. Poderes de investigação do Ministério Público. Os 
artigos 5º, incisos LIV e LV, 129, incisos III e VIII, e 144, 
inciso IV, § 4º, da Constituição Federal, não tornam a 
investigação criminal exclusividade da polícia, nem 
afastam os poderes de investigação do Ministério 
Público. Fixada, em repercussão geral, tese assim 
sumulada: O Ministério Público dispõe de competência 
para promover, por autoridade própria, e por prazo 
razoável, investigações de natureza penal, desde que 
respeitados os direitos e garantias que assistem a 
qualquer indiciado ou a qualquer pessoa sob 
investigação do Estado, observadas, sempre, por seus 
agentes, as hipóteses de reserva constitucional de 
jurisdição e, também, as prerrogativas profissionais de 
que se acham investidos, em nosso País, os Advogados 
(Lei 8.906/94, artigo 7º, notadamente os incisos I, II, III, 
XI, XIII, XIV e XIX), sem prejuízo da possibilidade sempre 
presente no Estado democrático de Direito do 
permanente controle jurisdicional dos atos, 
necessariamente documentados (Súmula Vinculante 14), 
praticados pelos membros dessa instituição. Maioria. 5. 
Caso concreto. Crime de responsabilidade de prefeito. 
Deixar de cumprir ordem judicial (art. 1º, inciso XIV, do 
Decreto-Lei nº 201/67). Procedimento instaurado pelo 
Ministério Público a partir de documentos oriundos de 
autos de processo judicial e de precatório, para colher 
informações do próprio suspeito, eventualmente hábeis 
a justificar e legitimar o fato imputado. Ausência de 
vício. Negado provimento ao recurso extraordinário. 
Maioria. (STF - Recurso Extraordinário n.º 593.727  MG 
- Tribunal Pleno J. 14.05.2015).

Assim, é dispensado ao Ministério Público, 

titular exclusivo da ação penal, a proposição da ação penal. 

Inviável, pois, o acolhimento da tese defensiva 

da falta de interesse de agir.
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De resto, as demais alegações, no tocante aos 

documentos para persecução, ausência de provas, atipicidade da 

conduta, ausência de dolo, pertinem ao mérito da própria ação penal, que 

serão analisadas durante a instrução processual. 

Por fim, a despeito do afastamento cautelar do 

investigado do cargo de Prefeito do Município de Campo Limpo Paulista, 

extrai-se dos autos que o d. Representante Ministerial não formulou 

pedido nesse sentido. 

Destarte, forçoso concluir que há, nos autos, 

lastro material mínimo para a deflagração da persecução penal, sendo o 

recebimento da denúncia medida que se impõe.

3. Ante o exposto, rejeitada as preliminares, 

RECEBO a denúncia ofertada em face de Roberto Antônio Japim de 

Andrade (Prefeito de Campo Limpo Paulista), como incurso  no artigo 1º, 

inciso II do Decreto-lei n.º 201/67, por diversas vezes, na forma do 29 e 

71, ambos do Código Penal, providenciando-se a citação do acusado, nos 

termos do art. 8º da Lei n. 8.038/90, c.c. o art. 400 do Código de Processo 

Penal.

SILMAR FERNANDES

Relator


